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600. Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

601. ΥΠΟ∆ΟΜΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

601.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Στην υποδοµή του οδοφωτισµού περιλαµβάνονται: 
• Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαµµάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, των 

φρεατίων και της θεµελίωσης των ιστών φωτισµού 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων 
• Η κατασκευή της βάσης έδρασης των ιστών φωτισµού 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης µε τους ακροδέκτες και τις πλάκες 
• Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων 
• Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων  
• Η κατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) 
• Οι δοκιµές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου 

601.2 Υλικά 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι: 
(1) Σκυρόδεµα εγκιβωτισµού σωλήνων κατηγορίας C12/15 
(2) Σκυρόδεµα φρεατίων και βάσεων ιστών κατηγορίας C20/25 
(3) Σιδηρούς οπλισµός σκυροδέµατος κατηγορίας S500 ΚΤΧ 
(4) Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 
(5) Σωλήνας PVC Φ50 4 bar 
(6) Χάλκινος αγωγός γείωσης πολύκλωνος διατοµής 25 mm2, σύµφωνα µε VDE 0251/51 & 52 
(7) Χάλκινος αγωγός γείωσης µονόκλωνος διατοµής 6 mm2, σύµφωνα µε VDE 0251/51 & 52 
(8) Σωλήνας PE Φ90 6 bar 
(9) Σωλήνας PE Φ50 6 bar 
(10) Σωλήνας σιδηρός γαλβανισµένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα) Φ101,6 (4’’) 
(11) Γαλβανισµένο (σύµφωνα µε DIN 50976) σύρµα (οδηγός) διατοµής 5 mm2 
(12) Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500x5 mm 
(13) Γαλβανισµένα (σύµφωνα µε DIN 50976) αγκύρια µε κοχλίωση  από χάλυβα κατηγορίας S400 ΚΤΧ 
(14) Καλώδια τύπου ΝΥΜ ονοµαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) χαρακτηριζόµενα ως τύπου AO5VV-U ή R 

µε µόνωση από θερµοπλαστικό υλικό PVC, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 563.4 και VDE 0281 µε: 

- Μονόκλωνο αγωγό διατοµής 4 mm2  

- Πολύκλωνο αγωγό διατοµής 6 mm2 

- ∆ιατοµής 3x1,5 mm2 
(15) Καλώδια τύπου ΝΥΥ διατοµής 4x10 mm2 ονοµαστικής τάσης 600/1000 V (κατά VDE) χαρακτηριζόµενα ως 

τύπου JIVV-U ή S µε µόνωση από θερµοπλαστικό υλικό PVC και µανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, 
σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 843/85. 

- ∆ιατοµής 2x10 mm2 

- ∆ιατοµής 3x10 mm2 

- ∆ιατοµής 4x10 mm2 
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(16) Ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) για αγωγό διατοµής 25 έως 35 mm2 
(17) Υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) σύµφωνα µε Απόφαση 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86  
(18) Γαλβανισµένοι (σύµφωνα µε DIN 50976) κοχλίες, περικόχλια και λοιπά µικροϋλικά 
(19) Άµµος λατοµείου εγκιβωτισµού σωληνώσεων 

601.3 Εκτέλεση Εργασιών 

601.3.1 Γενικά 
Οι εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα καθώς και µε τις 
απαιτήσεις του οργανισµού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επιβάλλεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου στα τµήµατα, όπου προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την 
τυπική χάραξη) λόγω εµποδίων, και η αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο µήκος είναι >5% του συ-
νολικού µήκους που ορίζεται στα σχέδια. 

601.3.2 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 
Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 70 cm) στις θέσεις 
που προβλέπονται από τα σχέδια της µελέτης σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόµενη στάθµη των σωλή-
νων. Κάτω από τους σωλήνες και µέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος επανεπιχώνεται µε άµµο ενώ το υπο-
λειπόµενο βάθος µέχρι την επιφάνεια συµπληρώνεται µε κατάλληλα υλικά επιχωµάτων µε κοκκοδιαβάθµιση η ο-
ποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της 
µελέτης, όµως αυτή δεν µπορεί να έχει πλάτος µικρότερo από 300 mm. Το υλικό της  επανεπίχωσης συµπυκνώνε-
ται  ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται στην επιφάνεια της τάφρου. 

601.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων 
Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισµένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εµπο-
δίζεται η µετακίνησή τους και ο αποχωρισµός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισµού 
σε σκυρόδεµα. 
Όπου χρησιµοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως απαραίτητου µή-
κους (π.χ. στα τµήµατα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).  
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε τοποθετείται επιστόµιο στα άκρα του σωλήνα. Οι 
σωλήνες πρέπει να παραµένουν εσωτερικά καθαροί και πριν να τοποθετηθούν τα καλώδια, µπορεί να ελέγχεται η 
κατάσταση µε διέλευση σφαίρας διαµέτρου ίσης µε το 85% της διαµέτρου του σωλήνα.  
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάµπτονται, χωρίς να αλλοιώνεται η εσωτερική διάµετρός τους, µε ελάχιστη ακτίνα κα-
µπυλότητας 12πλάσια της διαµέτρου των. 
Οι σιδηροσωλήνες µεταξύ τους συνενώνονται µε κοχλιωτούς συνδέσµους. 
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακµές που τραυµατίζουν τα καλώδια. 
Στις διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωµα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια οι σωλήνες εγκιβωτίζονται σε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια. 

601.3.4 Έλξη καλωδίων 
Η έλξη καλωδίων γίνεται µε γαλβανισµένο σύρµα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. 
Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εµποδίζεται µε κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα. 
Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται µε άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιµοποιείται δυναµόµετρο. 

601.3.5 Εγκατάσταση γείωσης 
Ο αγωγός γείωσης τοποθετείται στην ίδια τάφρο µε τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται µε τους 
ακροδέκτες των ιστών και το πιλλαρ µε αγωγό διατοµής 6 mm2 µέσω σφικτήρα. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται 
εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται µε τον αγωγό γείωσης µε αγωγό διατοµής 6 mm2. 
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601.3.6 Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσµολογίας καλωδίων 
Τα φρεάτια είναι προκατασκευασµένα σύµφωνα µε τα σχέδια από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε διπλό χυτοσι-
δηρό κάλυµµα µε στεγάνωση και τοποθετούνται εντός της τάφρου καλωδίων στις θέσεις που ορίζουν τα σχέδια. Η 
επανεπίχωση γύρω από τα φρεάτια γίνεται µε άµµο λατοµείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική επιφάνεια του 
εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

601.3.7 Βάσεις ιστών οδοφωτισµού 
Οι βάσεις στήριξης ιστών κατασκευάζονται από σκυρόδεµα είτε ως προκατασκευασµένη  επιφανειακή θεµελίωση 
είτε ως πάσσαλοι σύµφωνα µε τη µελέτη. Η στήριξη των πασσάλων σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της διάτρησης ή 
ακόµη και έµπηξης σιδηρών πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H>20 m). 
Κατασκευή προκατασκευασµένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασµένων βάσεων ελέγ-
χεται από τον επιβλέποντα  το σκάµµα για τις πραγµατικές συνθήκες του εδάφους θεµελίωσης και αναλόγως λαµ-
βάνονται µέτρα. 
Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση τους µέσα 
στα σκάµµατα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Μέσα στο σκυρόδεµα τοποθετείται το σύστηµα αγκυρίων 
µε κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραµένουν κάθετα ως προς την επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυ-
ροδέτησης. Η στάθµη τοποθέτησης της προκατασκευασµένης βάσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα σχέδια. 
Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται µε άµµο λατοµείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνιτή επιφάνεια 
του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 
Κατασκευή βάσης µε πασσάλους. Αυτή γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη. 

601.3.8 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ) 
Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασµένα τεµάχια και υλικά ενσωµατούµενα επιτόπου περιλαµβανοµένης και 
της βάσης έδρασης από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 για κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα µε τον 
αριθµό αναχωρήσεων. 

601.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαµµάτων, της φυσικής ή 

τεχνητής επιφάνειας,  στην αρχική της ποιοτική κατάσταση µε αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος οδο-
στρώµατος ή πεζοδροµίου κτλ. 

• Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεµελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των λοιπών στοι-
χείων που ολοκληρώνουν το σύστηµα της υποδοµής οδοφωτισµού ώστε να είναι έτοιµο να δεχθεί το σύ-
στηµα επιδοµής οδοφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά, κτλ.). 

• Η προµήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, γειώσεων και 
µικροϋλικών, τη µεταφορά επιτόπου του έργου και την ενσωµάτωση στο έργο. 

• Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων διέλευσης. 
• Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ). 

601.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

601.5.1 Επιµέτρηση 
α. Εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση σε µέτρα µήκους, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην 

ΕΤΣΥ. 
β. Σωλήνες διέλευσης καλωδίων συµπεριλαµβανοµένου του σύρµατος «οδηγού» σε µέτρα µήκους. 
γ. Αγωγός γείωσης σε µέτρα µήκους για κάθε διατοµή. 
δ. Ακροδέκτες αγωγού γείωσης σε τεµάχια. 
ε. Πλάκα γείωσης σε τεµάχια. 
στ. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσµολογίας µαζί µε το κάλυµµα πλήρως τοποθετηµένα σε τεµάχια. 
ζ. Κατασκευή προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων µε σκυρόδεµα σε µέτρα µήκους για κάθε τυπική δια-

τοµή που ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των σωλήνων διέλευσης. 
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η. Καλώδια σε µέτρα µήκους για κάθε τύπο και διατοµή αγωγού. 
θ. Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ για κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό αναχωρήσεων. 
601.5.2 Πληρωµή 
 Η πληρωµή για κάθε επιµετρούµενη εργασία γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή = επιµετρ. ποσότητα x τιµή µονάδας. 
 

602. ΕΠΙ∆ΟΜΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

602.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Στην επιδοµή οδοφωτισµού περιλαµβάνονται: 
• Προµήθεια και εγκατάσταση: 

- Ιστών συµβατικών (µέχρι ύψος 15 m) 

- Ιστών υψηλών (ύψους 20-35 m) 

- Βραχιόνων επί των συµβατικών ιστών 

- Φωτιστικών σωµάτων επί των συµβατικών ιστών 

- Προβολέων εξωτερικού φωτισµού (µαζί µε τον λαµπτήρα) των υψηλών ιστών 

- Κινητών κεφαλών (στεφάνες) επί των υψηλών ιστών περιλαµβανοµένου του συστήµατος ανάρτησης, 
κίνησης και µαντάλωσης 

- Ακροκιβωτίων 

- Λαµπτήρων φωτιστικών σωµάτων 
• Προµήθεια ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασµό των κινητών κεφαλών σε ιστούς ύψους ≥20 m 
• Εργασίες, διαδικασίες και έξοδα πληρωµής λήψης παροχής από τη ∆ΕΗ 
• ∆οκιµές καλής λειτουργίας του συστήµατος οδοφωτισµού 

602.2 Υλικά 
Για την πιστοποίηση της ποιότητας και των επιδόσεων οποιουδήποτε τµήµατος του εξοπλισµού που είναι βιοµη-
χανικό προϊόν, απαιτείται η κατάθεση στην Υπηρεσία των κατάλληλων πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγω-
γής, πριν από την ενσωµάτωση του στο έργο. Η ενσωµάτωση στο έργο θα γίνεται µετά από την έγγραφη αποδοχή 
της Υπηρεσίας, περί της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τις απαιτήσεις της µελέτης, της ΕΤΣΥ και ΓΤΣΥ. 

602.2.1 Οδοφωτισµός µε συµβατικούς ιστούς µαζί µε την πλάκα έδρασης 
(1) Σιδηροϊστοί χαλύβδινοι υλικού Fe 360 EN 10025, θα είναι κολουροκωνικής µορφής σύµφωνα µε Ε-

ΛΟΤ ΕΝ 40-1 έως 8, παραγόµενοι σε βιοµηχανία πιστοποιηµένη κατά EN 29 000. Οι ελάχιστες διαστάσεις 
που θα εφαρµόζονται για την πλάκα έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού είναι: 
Πίνακας 602.2.1-1: Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας έδρασης και αγκυρίων ιστών µε 1 βραχίονα 

Ύψος ιστού 
[m] 

Πλάκα έδρασης 
∆ιαστάσεις [mm] Πάχος [mm] 

Αγκύρια 
διάµετρος 

1 2 3 4 

8 300 x 220 12 M12 
10 300 x 220 15 M16 
12 330 x 250 15 M16 
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Πίνακας 602.2.1-2: Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας έδρασης και αγκυρίων ιστών µε 2 βραχίονες 
Ύψος ιστού 

[m] 
Πλάκα έδρασης 

∆ιαστάσεις [mm] Πάχος [mm] 
Αγκύρια 
διάµετρος 

1 2 3 4 

8 300 x 220 15 M16 
10 330 x 250 15 M16 
12 350 x 250 18 M20 

(2) Βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων σύµφωνα µε Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, 
ΦΕΚ 573Β/09.09.86. 

- Μονός βραχίονας 

- ∆ιπλός βραχίονας 
(3) Φωτιστικά σώµατα σύµφωνα µε ΕΝ 60598-2-3 αποτελούµενα από: 

- Κέλυφος που επιτυγχάνει στεγανότητα επιπέδου 2 για στερεά σωµατίδια και επιπέδου 3 για νερό σύµ-
φωνα µε ΕΝ 60529 

- Κώδωνα διαφανή 

- Λαµπτήρα 150 W ή 250 W  ή 400 W  ατµών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) 

- Κάτοπτρο ή κάτοπτρα 

- Λυχνιολαβή 

- Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κτλ.) 

- Ηλεκτρική συνδεσµολογία  
(4) Ακροκιβώτια ιστών κατασκευαζόµενα από υλικά σύµφωνα µε Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, 

ΦΕΚ 573Β/09.09.86. 

602.2.2 Οδοφωτισµός µε υψηλούς ιστούς µαζί µε την πλάκα έδρασης 
• Ιστός ύψους κολουροκωνικής µορφής 20 m 
• Ιστός ύψους κολουροκωνικής µορφής 25 m 
• Ιστός ύψους κολουροκωνικής µορφής 30 m 
• Ιστός ύψους κολουροκωνικής µορφής 35 m 

602.2.3 Προβολείς εξωτερικού φωτισµού 
• Κέλυφος και οπτικό σύστηµα που επιτυγχάνει στεγανότητα επιπέδου 2 για στερεά σωµατίδια και επιπέδου 3 

για νερό σύµφωνα µε ΕΝ 60529 
• Υάλινο κάλυµµα 
• Στήριξη 
• Ηλεκτρική µονάδα 
• Λαµπτήρας 400 W ή 1000 W, ατµών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) 
• Φορητός ηλεκτροκινητήρας κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των υψηλών ιστών προδιαγραφής και 

ποιότητας σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του συστήµατος υψηλού ιστού. 

602.2.4 Ειδικές απαιτήσεις: 
(1) Οι ιστοί θα είναι µεταλλικοί, κατασκευαζόµενοι από χαλυβδοέλασµα ποιότητας Fe 360 σύµφωνα µε 

EN 10025 σε τµήµατα µήκους όχι µικρότερου από 10 m το καθένα. 
(1) Τα τµήµατα θα είναι σχήµατος κόλουρου πυραµίδας ή κόλουρου κώνου και θα συναρµολογούνται µε ολίσ-

θηση του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο µε σφήνωση ή µε αρµούς ολίσθησης. Το κολουρωκονικό σχήµα θα 
επιτυγχάνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση ραφής κατά µήκος µιας ακµής ή γενέτειρας του κάθε τµήµατος. 
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(2) Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα πάνω στην οποία θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένος 
κατάλληλα σύµφωνα µε διεθνούς αποδεκτή τεχνολογία η οποία θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η βάση θα 
φέρει οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια  στήριξης. Το µεσοδιάστηµα µεταξύ της µεταλλικής βάσης και του 
σκυροδέµατος του θεµελίου θα πληρούται µε µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. 

(3) Κάθε έτοιµο τµήµα του ιστού θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ, ελάχιστου πάχους 70 m σύµφωνα µε 
DIN 50976. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Το πάχος των τοιχωµάτων του ι-
στού θα είναι τουλάχιστον 5 mm ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού ή δυναµικού υπολογισµού. 

(4) Η διατοµή του ιστού θα είναι σχεδιασµένη ώστε µετά την εγκατάστασή του και την πλήρη συναρµολόγηση 
όλων των εξαρτηµάτων και φωτιστικών σωµάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέµου σύµφωνα µε ΕC 1. 

(5) Θα προβλέπονται κατάλληλες ενισχύσεις του σώµατος του ιστού σε δυσµενείς θέσεις (π.χ. θύρα επίσκε-
ψης).  

(6) Στη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 70 cm για την εγκατάσταση της στε-
γανής διανοµής και των οργάνων αφής των προβολέων. Η περιοχή της θυρίδας θα είναι ενισχυµένη µε ε-
σωτερικά ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά µε πορτάκι από λαµαρίνα ίδιου πά-
χους µε αυτό του ιστού. Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήµατος αφής των προβολέων 
σε ειδικό πίλλαρ µε τις κατάλληλες διαστάσεις και πορτάκι διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 70 cm. Το πορτάκι, 
σε κάθε περίπτωση, θα έχει µεντεσέδες στην µία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει µε απλή κλειδαριά ασφα-
λείας (χωρίς κλειδί, µε αφαιρούµενη χειρολαβή). 

(7) Ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε παραγγελία, θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία υπολογι-
σµούς αντοχής των ιστών σύµφωνα µε EC3. Στα δεδοµένα για τον υπολογισµό αντοχής των ιστών θα περι-
λαµβάνονται: 

- Ο αριθµός προβολέων 

- Η επιφάνεια προβολέων 

- Το βάρος προβολέων 
Από τους υπολογισµούς θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς ως προς: 

- Την απόκλιση από την κατακόρυφη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέµου υπολογισµού. 

- Την ιδιοσυχνότητα του ιστού. 

- Την κρίσιµη ταχύτητα ανέµου για συντονισµό. 

- Τα χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού. 

- Την τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισµού. 

- Την τιµή της επιτάχυνσης στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισµού. 

- Τον έλεγχο κόπωσης του χάλυβα. 
Ακόµη θα παρουσιάζονται σε σχέδια οι λεπτοµέρειες όπως είναι: 

- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

- Η κατασκευή της πλάκας έδρασης (η οποία δεν επιτρέπεται να αποτελείται από συγκολληµένα φύλλα). 

- Οι αρµοί µεταξύ των τµηµάτων του ιστού και µεταξύ αυτού και της πλάκας έδρασης. 

- Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού µε τις λεπτοµέρειες στεγάνωσης.  

602.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι ηλεκτρικού 
πλήγµατος, η εσωτερική καλωδίωση, η µόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα συµµορφώνονται µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς της ∆ΕΗ κτλ. 

602.3.1 Σιδηροϊστοί συµβατικοί, φωτιστικά σώµατα και βραχίονες στήριξης αυτών 
Οι σιδηροϊστοί εγκαθίστανται στις βάσεις από σκυρόδεµα σε κατακόρυφη θέση. Η βάση τους συνδέεται στους ήδη 
εγκατεστηµένους κοχλίες των αγκυρίων. Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού τοποθετείται πινακίδιο από κατάλ-
ληλο υλικό µε τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία είναι: ο κωδικός αριθµός ιστού ο οποίος θα ορίζεται από 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-600.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO-EP9/TD/TD-D-600.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 7 από 10 Έκδοση : 0 

 

την Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη τη διατήρηση µητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία του εργο-
στασίου παραγωγής. 
Οι βραχίονες συνδέονται στους συµβατικούς ιστούς σύµφωνα µε τα σχέδια τοποθετούµενοι καθέτως προς τον ά-
ξονα της οδού. 
Τα φωτιστικά τοποθετούνται υψοµετρικά οµοιόµορφα στους βραχίονες όλων των ιστών και εντός αυτών  οι λα-
µπτήρες. 

602.3.2 Ιστοί υψηλοί, προβολείς εξωτερικού φωτισµού, κινητή κεφαλή 
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστηµα ανάρτησης της κινητής κεφαλής η οποία θα φέρει τα φωτιστικά 
σώµατα. Η κεφαλή αυτή θα κινείται από την κορυφή του ιστού µέχρι τη βάση του και θα αποτελείται από τµήµατα 
ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρµολόγησή τους, για λόγους συντήρησης. Το σύστηµα ανάρτησης των φωτιστι-
κών σωµάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθµισης κατανοµής του φωτισµού σε περισσότερες 
από µια κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισµός του απαιτούµενου αριθµού φωτιστικών σωµάτων 
σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστηµα 
κεφαλής θα είναι γαλβανισµένο σύµφωνα µε DIN 50976. 
Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της κεφαλής αποτελούµενη από µειωτή-
ρα και τύµπανα, στα οποία συνδέονται ανοξείδωτα συρµατόσχοινα υπολογιζόµενα µε συντελεστή ασφαλείας 6. 
Η λειτουργία του συστήµατος θα γίνεται µε φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα προσαρµόζεται στο σύστηµα 
µειωτήρας - τύµπανα και θα τροφοδοτείται από ρευµατοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα στη βάση του 
ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά τη φάση ανόδου και καθόδου 
της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση τουλάχιστον 5 m. Το σύστηµα κίνησης της κεφα-
λής θα έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και η µέγιστη ροπή περι-
τύλιξης του συστήµατος θα πρέπει να προδιαγράφεται. Η θυρίδα επίσκεψης µέσα στην οποία θα βρίσκεται το σύ-
στηµα σύνδεσης της κινητής θα ασφαλίζεται µε κλειδαριά ασφαλείας. 
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστηµα µανδάλωσης ώστε ο φορέας της κεφαλής να συγκρατείται χωρίς να 
δηµιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρµατόσχοινα. 
Οι χρησιµοποιούµενες τροχαλίες θα είναι υπολογισµένες και κατάλληλου τύπου για τα συρµατόσχοινα. 
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανοµή του ιστού, σταθερά στερεωµένη 
στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε να µη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται κατά το ανέβασµα και 
κατέβασµα της κεφαλής. 
Οι βάσεις των υψηλών ιστών θα κατασκευασθούν επί τόπου του έργου ή µε προκατασκευή, από οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα C20/25 µε διαστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια. Οι απαιτήσεις στατικού υπολογισµού των βάσεων είναι: 
• Η παθητική αντίσταση από το περιβάλλον έδαφος δε λαµβάνεται υπόψη. 
• Για κάθε συνδυασµό φορτήσεων οι τάσεις έδρασης του θεµελίου θα κατανέµονται σε όλη την επιφάνεια του 

(το σηµείο εφαρµογής των δυνάµεων θα βρίσκεται εντός του πυρήνα της διατοµής του θεµελίου) 
• Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί. 
Σε κάθε βάση θα τοποθετείται (πριν από τη σκυροδέτηση) το σύστηµα αγκυρίων µε κοχλίωση. Ο αριθµός των α-
γκυρίων θα προκύπτει από τους στατικούς υπολογισµούς, αλλά όµως θα είναι τουλάχιστον 8. 
Τα ακγύρια θα συνδέονται µεταξύ τους µε σιδερογωνιές ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ' αυτούς ώστε να σχηµατί-
ζεται ένας άκαµπτος κλωβός. Αυτός θα τοποθετείται µέσα στη βάση ώστε το άνω τµήµα των αγκυρίων µήκους 20 
cm να προεξέχει από την βάση σκυροδέµατος. Το ανώτερο τµήµα των κοχλιών µήκους 15 cm θα φέρει κοχλιώ-
σεις. Τα αγκύρια θα είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε DIN 50976. 
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του το διάκενο µεταξύ της βάσης σκυροδέµατος και χαλύ-
βδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί µε µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. Το ελεύθερο τµήµα των αγκυρίων πάνω 
από την χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί µε γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό κάλυµµα. 
Στη βάση σκυροδέµατος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση πλαστικός σωλήνας από PVC,  
4bar και διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων. 
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602.3.3 Ακροκιβώτια ιστών 
Το ακροκιβώτιο τοποθετείται εντός του ιστού σε θυρίδα στην όψη του ιστού προς την οδό εκτός αν αλλιώς ορίζεται 
στα σχέδια. Το ακροκιβώτιο καλύπτεται µε πορτάκι συνδεόµενο επί του ιστού µε µεντεσέδες στη µια πλευρά  ενώ 
στην άλλη θα κλείνει µε απλή κλειδαριά µε αφαιρούµενη λαβή. 
Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται µέσω σωλήνων υλικών ΡΕ διαµέτρου Ø50. 

602.3.4 Φορητός ηλεκτροκινητήρας 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά στο χώρο αποθήκευσης που ορίζει η Υπηρεσία. 

602.3.5 ∆οκιµές καλής λειτουργίας συστήµατος οδοφωτισµού 
Γίνονται όλες οι δοκιµές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήµατος οδοφωτισµού και τα αποτελέ-
σµατα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούµενο προσωπικό και εξοπλισµό για 
την ολοκλήρωση των δοκιµών. Επιδιορθώνεται κάθε αστοχία που προκύπτει από τις δοκιµές και µετά γίνονται νέες 
δοκιµές. Όλες οι δοκιµές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση 
περί της καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτης. Οι δοκιµές που γίνονται είναι: 
• Μέτρηση γειώσεων 
• ∆οκιµή της λειτουργίας των κυκλωµάτων 
• Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωµάτων ή/και προβολέων 
• ∆οκιµή λειτουργίας κινητής κεφαλής υψηλού ιστού 

602.3.6 Λήψη παροχής από το µετρητή της ∆ΕΗ 
Περιλαµβάνονται οι διαδικασίες για τη λήψη παροχής από το µετρητή της ∆ΕΗ που τοποθετείται στο πίλλαρ. 

602.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Η προµήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (σιδηροϊστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων κτλ.) 
• Οι δοκιµές καλής λειτουργίας 
• Οι διαδικασίες λήψης παροχής από το µετρητή της ∆ΕΗ, οι οποίες είναι ανηγµένες στις τιµές µονάδας των 

άλλων εργασιών 

602.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση γίνεται χωριστά για: 
• Τους σιδηροϊστούς αναλόγως το ύψος τους σε τεµάχια 
• Τους βραχίονες αναλόγως µε το είδος τους (µονοί ή διπλοί) και το µήκος τους σε τεµάχια 
• Τα φωτιστικά σώµατα αναλόγως µε τον τύπο τους σε τεµάχια 
• Τους προβολείς εξωτερικού φωτισµού αναλόγως µε τον τύπο τους σε τεµάχια  
• Τα ακροκιβώτια αναλόγως µε τον τύπο τους σε τεµάχια 
• Το φορητό ηλεκτροκινητήρα σε τεµάχια 
• Τους λαµπτήρες ανάλογα µε το είδος και την ισχύ σε τεµάχια 
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή = ποσότητα επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 
 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-600.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO-EP9/TD/TD-D-600.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 9 από 10 Έκδοση : 0 

 

605. ΤΗΛΕΦΩΝΟ∆ΟΤΗΣΗ Ο∆ΩΝ 

605.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Περιλαµβάνεται η υποδοµή της εγκατάστασης τηλεφώνων ανάγκης (SOS) κατά µήκος των οδών. ∆εν περιλαµβά-
νονται η τοποθέτηση καλωδίων και τα λοιπά µέρη της επιδοµής. 
Η θέση των απαιτούµενων έργων και οι λοιπές λεπτοµέρειες καθορίζονται από τη µελέτη.  
Οι επιµέρους εργασίες κατασκευής της υποδοµής είναι: 
• Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαµµάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

και των φρεατίων.  
• Η προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 
• Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων. 
• Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.  

605.2 Υλικά 
(1) Σκυρόδεµα εγκιβωτισµού σωλήνων κατηγορίας C12/15 
(2) Σκυρόδεµα φρεατίων κατηγορίας C20/25 
(3) Σιδηρούς οπλισµός σκυροδέµατος κατηγορίας S500 σύµφωνα µε ΚΤΧ 
(4) Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 
(5) Σωλήνας PE Ø90 6 bar 
(6) Σωλήνας σιδηρός γαλβανισµένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα) Ø101,6 (4’’) 
(7) Γαλβανισµένο (σύµφωνα µε DIN 50976) σύρµα (οδηγός) διατοµής 5 mm2 
(8) Άµµος λατοµείου εγκιβωτισµού σωληνώσεων 

605.3 Εκτέλεση Εργασιών 

605.3.1 Γενικά 
Οι εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας για τηλεφωνικά δίκτυα καθώς και µε τις 
απαιτήσεις του οργανισµού τηλεφωνίας. 
Επιβάλλεται να γίνεται πασσάλωση της χάραξης της τάφρου στα τµήµατα, όπου προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από 
την τυπική χάραξη) λόγω εµποδίων, και η αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο µήκος είναι >5% του 
συνολικού µήκους που ορίζεται στα σχέδια. 

605.3.2 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 
∆ιανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της µελέτης και µέχρι 
βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόµενη στάθµη των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. Κάτω από τους σωλήνες 
και µέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος επανεπιχώνεται µε άµµο ενώ το υπολειπόµενο βάθος µέχρι την επι-
φάνεια συµπληρώνεται µε κατάλληλα υλικά επιχωµάτων µε κοκκοδιαβάθµιση η οποία διέρχεται 100% από το κό-
σκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της µελέτης, όµως αυτή δεν µπορεί να 
έχει πλάτος µικρότερo από 300 mm. Το υλικό της  επανεπίχωσης συµπυκνώνεται  ώστε να δέχεται τα φορτία που 
προβλέπεται να δέχεται η άνω επιφάνεια της τάφρου. 

605.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων 
Οι σωλήνες  υλικού ΡΕ ή γαλβανισµένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και στερεώνονται κατάλληλα ώστε να 
εµποδίζεται η µετακίνησή τους και ο αποχωρισµός τους τις εργασίες επανεπίχωσης ή εγκιβωτισµού σε σκυρόδεµα. 
Όπου χρησιµοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως απαραίτητου µή-
κους (π.χ. στα τµήµατα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).  
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε τοποθετείται επιστόµιο στα άκρα του σωλήνα. Οι 
σωλήνες πρέπει να παραµένουν εσωτερικά καθαροί και πριν να τοποθετηθούν τα καλώδια, µπορεί να ελέγχεται η 
κατάσταση µε διέλευση σφαίρας διαµέτρου ίσης µε το 85% της διαµέτρου του σωλήνα.  
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Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάµπτονται, χωρίς να αλλοιώνεται η εσωτερική διάµετρός τους, µε ελάχιστη ακτίνα κα-
µπυλότητας 12πλάσια της διαµέτρου των. 
Οι σιδηροσωλήνες µεταξύ τους συνενώνονται µε κοχλιωτούς συνδέσµους. 
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακµές που τραυµατίζουν τα καλώδια. 
Στις διαβάσεις των καλωδίων, κάτω από οδόστρωµα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, οι σωλήνες εγκιβωτίζονται 
σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια. 

605.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας, στη θέση 

των σκαµµάτων, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση µε αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος οδοστρώ-
µατος ή πεζοδροµίου κτλ. 

• Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των φρεατίων. 
• Η προµήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, σωλήνων διέλευσης αυτών, και µικροϋλικών, τη µεταφο-

ρά επιτόπου του έργου και την ενσωµάτωση στο έργο. 
• Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων διέλευσης 

605.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Επιµέτρηση: 
α. Εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωσης της τάφρου: 

σε µέτρα µήκους εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην ΕΤΣΥ. 
β. Σωλήνες διέλευσης καλωδίων συµπεριλαµβανοµένου του σύρµατος «οδηγού» σε µέτρα µήκους. 
γ. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσµολογίας µαζί µε το κάλυµµα πλήρως τοποθετηµένα σε τεµάχια 
δ. Κατασκευή προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων µε σκυρόδεµα σε µέτρα µήκους για κάθε τυπική δια-

τοµή που ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό σωλήνων διέλευσης. 
Πληρωµή: Η πληρωµή για κάθε επιµετρούµενη εργασία γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή = επιµετρ. ποσότητα x τιµή µονάδας. 
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